
 
 

Centrum sociálnych služieb Slniečko 

v y d á v a 

na základe zasadnutia konzília odborníkov SR, na ktorom bol odsúhlasený plán postupného 

uvoľňovania opatrení v oblastí sociálnych služieb, 

„Plán návštev“. 

 

  Od 15.06.2020 je v Centre sociálnych služieb Slniečko možné realizovať návštevu               

vo vyhradenom vonkajšom a  vnútornom priestore v obmedzenom režime pri dodržiavaní 

nasledujúcich podmienok: 

  

 Návštevy na izbách klientov nie sú povolené.  

 Z prevádzkových a organizačných dôvodov je potrebné, aby sa návšteva ohlásila na 

ošetrovateľskom úseku (041/4254220) minimálne 24 hodín pred plánovaným príchodom. 

 Poverený zamestnanec uvedeného úseku dohodne presný čas návštevy, nakoľko 

z kapacitných dôvodov je nutné počet návštevníkov limitovať. Návštevy prebiehajú od 

9.00 hod. do 17.00 hod. 

 Pri vstupe do zariadenia je voľne dostupná dezinfekcia. Každý návštevník v prípade, že 

nemá rukavice, je povinný si vydezinfikovať ruky a bude mu odmeraná telesná teplota 

bezkontaktným teplomerom. Vstupujúca osoba sa zapíše do knihy návštev, vypíše 

dotazník a poučenie a podpíše dennú evidenciu návštev (odporúčame použiť vlastné 

pero).  

 V prípade príznakov respiračného ochorenia nebude návšteve umožnený vstup do 

zariadenia, ani do vonkajších priestorov (zvýšená teplota - nad 37,2º C, kašeľ, sekrécia 

z nosa a iné príznaky respiračného ochorenia).  

 Pri vstupe do zariadenia  je potrebné rúško. 

 Odporúčaný čas trvania návštevy stanovuje zariadenie maximálne na 1 hodinu. 

 Počet návštevníkov pre jedného klienta sú maximálne 2 osoby. 

 Osobám mladším ako 15 rokov návštevy nie sú povolené. 

 Návšteva môže byť realizovaná len vo vyhradenom vonkajšom  a vnútornom priestore. 

Na realizáciu návštev vo vonkajšom prostredí je určené posedenie pri hlavnom vchode  

a v interiéri zariadenia je pre návštevy vyhradená návštevná miestnosť.  

 Po ukončení každej návštevy budú priestory vhodným spôsobom vydezinfikované, 

návštevná miestnosť bude vyžiarená  germicídnym žiaričom. 

 Návštevník, zamestnanec prichádzajúci do kontaktu s ním, ako aj navštevovaný klient má 

počas celej doby návštevy vhodne prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka). Toto 

opatrenie sa nevzťahuje na deti a klientov, u ktorých to vzhľadom na ich znevýhodnenie 

nie je možné alebo žiadúce, ktorí nemusia mať prekrytú tvárovú časť.   

 Ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14-tich dní po ukončenej návšteve objavia 

príznaky nákazy ochorením Covid-19, bezodkladne o tom informuje poskytovateľa. 

 Ak sa  v zariadení u ktoréhokoľvek klienta objaví nákaza Covid-19, poskytovateľ je 

povinný kontaktovať a informovať o tejto skutočnosti všetkých návštevníkov, ktorí 

realizovali návštevu v období 14 dní pred potvrdením nákazy. 



 

 

 

Denná evidencia návštev v Centre sociálnych služieb Slniečko 

  

Názov zariadenia: ..................................................................................................................................  

  

Adresa zariadenia: ................................................................................................................................  

  

Dátum: ........................  
  

*Návštevník svojim podpisom vyhlasuje, že sa u neho neprejavili za obdobie posledných 14 dní príznaky vírusového infekčného ochorenia (napr. nádcha, chrípka, kašeľ, 

sekrécia z nosa, náhla strata čuchu alebo chuti) a nežije v domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID - 19, ani nebol s takouto osobou v 

kontakte, a v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, nie je žiadny príslušník rodiny v karanténe v súvislosti s týmto ochorením, ani sa v tomto období nevrátil zo zahraničia (z  

krajiny s vysokým rizikom šírenia ochorenia Covid- 19).  

 

  

Meno a priezvisko  

návštevníka  

Meno a priezvisko  

navštíveného  klienta  

Telefón na  

návštevníka  

Čas príchodu  

do zariadenia  

Čas odchodu  

zo zariadenia  

Podpis  

návštevníka*  

  

  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

          

  


